GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/17-01/1
Ur.broj:2142/01-02/1-17-155-8
Krk, 31. siječnja 2017.

ZAPISNIK
sa 155. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 30. siječnja (ponedjeljak) 2017.
godine u Uredu Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 13:00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika
Grada Krka, Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko
Bajčić, pročelnik JUO, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, Ines Galjanić, stručni suradnik Odsjeka za prostorno planiranje i
zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene
djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Mladena Matejčić, viši
stručni referent u Odsjeku općih pravnih i kadrovskih poslova i Igor Gržetić,
osoba za održavanje internet stranica Grada Krka.
Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić
predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Boćarski klub Krk –zamolba za sufinanciranje kupnje klima uređaja za
potrebe kluba;
 Udruga Kreativni Krk – prijedlog za avansu isplatu dodijeljenih
financijskih sredstava radi isplate plaće za voditelja udruge, te za davanje
suglasnosti za postavu oglasne ploče kod „koprivića“
 Prijedlog raspodjele financijskih sredstava udrugama koje su se javile na
Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2017. godini;
 Prijedlog teksta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje
su se javile na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2017. godini.
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2. Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:
a) Razmatranje troškovnika tvrtke Ponikve voda d.o.o. iz Krka, za izgradnju
dijela vodovodne instalacije na dijelu spoja biciklističke staze i šetnice Sv.
Dunata do novo projektirane ceste i šetnice Dunat – Punat;
b) Izgradnja dijela spoja biciklističke staze i šetnice Sv. Dunata do novo
projektirane ceste i šetnice Dunat – Punat;
c) Ivan Žužić iz Pinezića, Pava Žužića 5 – zahtjev za formiranje pristupnog
puta na z. č. 767/8 k.o. Skrbčići u naselju Pinezići;
d) Ponikve Eko otok Krk d.o.o. – prijedlog za izmjenu PPU Grada Krka zbog
uvrštavanja lokacije za reciklažno dvorište na z. č. 1311, 1312 sve k.o. Krk
izvan sjevernog dijela građevinskog područja naselja Krk;
e) Tvrtka Geo-rad d.o.o. Jelenje - ponuda za izradu geodetskog elaborata
evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u naselju Pinezići oznake
u registru 264 i 262;
f) GPZ d.d. – ponuda za izradu idejnog projekta dijela sabirne ulice S-1 na
predjelu „Kartec“ u gradu Krku.
3. Odsjek za gospodarstvo:
a) razmatranje Glavnog projekta hortikulturalnog uređenja stare gradske
jezgre Grada Krka, izrađeno od tvrtke Studio Perivoj d.o.o;
b) Naputak o sufinanciranju izrade prostornih planova jedinica lokalne ili
područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog
proračuna RH za 2017. godinu, zaprimljen od Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja;
c) Obavijest Odsjeka za gospodarstvo o stanju projekta navodnjavanja polja
Kimpi i Kaštel, na području Grada Krka;
d) Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za 2017. godinu,
dostavljen od Primorsko – goranske županije;
e) Razmatranje Odluke o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih
pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog
gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu,
zaprimljenu od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja;
f) Prijedlog Javnog poziva za izbor sportaša godine otoka Krka za 2016.
godinu;
g) Ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, iz Viškova,
Klići 29, za izradu projektne dokumentacije za izradu izvedbenog tehničkog
projekta s troškovnikom „Vanjska dekorativna rasvjeta kule iz 18. st.“ u
samom centru grada Krka.
4. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Tvrtka Geos d.o.o. iz Rovinja i izvještaj o georadarskim snimanjima za
pronalaženje najpogodnije lokacije i bušenje upojnog bunara na lokalitetu
naselja Milohnić;
b) Prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo u vezi utvrđivanja
komunalnog doprinosa za izgradnju površine za sportske aktivnosti street
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workouta i slobodnog vježbanja na otvorenom, na k. č. 2506 k.o. Krk – grad
u Krku;
c) Prijedlog Dodatka br. 1. Ugovoru o ustupanju održavanja javne rasvjete,
dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka;
d) Leposava Popović iz Krka, Paška 1 zamolba za davanje suglasnosti za ukop
urne koja bi se preuzela na zagrebačkom groblju Mirogoj, te položila /
ukopala na Gradskom groblju Krk, u grobno mjesto na Općem polju u kojem
je sahranjena pok. Ivana Popović;
e) Tvrtka Dezinsekcija d.o.o. Rijeka - prijedlog Ugovor br. 13-2017., o
provođenju mjera zaštite bilja na području Grada Krka tijekom 2017. godine.
5. Prijedlog Plana Prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa u JUO Grada Krka za 2017. godinu.
6. Inicijativa tvrtke Ponikve Eko otok Krk za izmjenu i dopunu Odluke o
komunalnom redu.
7. Radni prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Krka.
Ad 1.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za društvene djelatnosti, obrazložila je Marinka
Margan te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
 Boćarskom klubu Krk odobrava se financijska potpora za kupnju klima
uređaja za potrebe kluba, te se u tu svrhu na teret Proračuna Grada Krka
za 2017. godinu odobrava iznos od 10.507,50 u koji iznos je uključen iznos
PDV-a kn sukladno ponudi tvrtke Milohnić d.o.o. iz Nenadića, Nenadić 14a.
 Udruzi
Kreativni Krk odobrava se avansna
isplata dodijeljenih
financijskih sredstava u iznosu od 6.000,00 kn radi isplate plaće za voditelja
udruge.
U dijelu zamolbe za davanje suglasnosti za postavu oglasne ploče kod
„koprivića“ Grad Krk nije u mogućnosti udovoljiti.
U narednom periodu, Grad Krk ima namjeru postaviti reklamni digitalni
pano u neposrednoj blizini TIC-a na koji će Udruge i dr. oglašavati
događaje, manifestacije i slična događanja.
 Prihvaća se prijedlog raspodjele financijskih sredstava udrugama koje su se
javile na Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2017. godini – vidi
prilog Zaključku, predmetni prijedlog raspodjele sredstava koji čini njegov
sastavni dio.
 Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava
udrugama koje su se javile na Javni poziv za financiranje javnih potreba u
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2017. godini – vidi prilog Zaključku, predmetni prijedlog Ugovora koji čini
njegov sastavni dio.
Ad 2.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, obrazložila je
Ines Galjanić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a)
Prima se na znanje zamolba Vecle d.o.o. o potrebi polaganja vodovodnih
cijevi za potrebe luke Dunat koja se pokazala prilikom projektiranja i
ishođenja dokumentacije za luku Dunat.
Prihvaćaju se troškovnici tvrtke Ponikve voda d.o.o. iz Krka, za izgradnju
dijela vodovodne instalacije za potrebe luke Dunat.
Na temelju dostavljenih troškovnika Grad Krk financirat će troškove
izgradnje DTK instalacije kao i građevinske radove za izgradnju
vodovodne instalacije u ukupnoj vrijednosti od 15.032,00 kn u koji iznos
nije uključen iznos PDV-a, a tvrtka Ponikve voda d.o.o. financirati će
nabavu vodovodnog materijala u iznosu od 18.119,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a, o čemu će Grad Krk i Ponikva voda d.o.o. sklopiti
sporazum.
Radove je potrebno završiti prije završetka izgradnje spoja biciklističke
staze i šetnice Sv. Dunata koji su u tijeku, pa se zadužuje Ponikve voda
d.o.o. za što hitnije pokretanje poslova. O završetku poslova dužni su
obavijestiti Grad Krk.
Vrijeme koje je potrebno Ponikvi voda d.o.o. za završetak predmetnih
radova odobrava se kao opravdano produženje roka GP Krku d.o.o. koji
izvodi radove na izgradnji spoja biciklističke staze i šetnice na Dunatu.
b)
Prima se na znanje projektno rješenje koje su pokrenule Hrvatske ceste
d.o.o. za rješavanje oborinske odvodnje na području Dunat.
S obzirom da je Grad Krk upravo u postupku izgradnje dijela spoja
biciklističke staze i šetnice Sv. Dunata do novo projektirane ceste i šetnice
Dunat – Punat, u dijelu biciklističke staze, na kojem se prema projektnom
rješenju Hrvatskih cesta d.o.o izvodi upojni bunar, neće se izvesti radovi na
popravku tog dijela biciklističke staze.
Svi ostali radovi na izgradnji dijela biciklističke staze i šetnice Sv. Dunata do
novo projektirane ceste i šetnice Dunat – Punat izvest će se prema tehničkom
rješenju GPZ d.d. Rijeka odnosno prema ugovoru o gradnji sklopljenom
između GP Krk d.o.o. i Grada Krka.
c)
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Prihvaća se zahtjev Ivana Žužića iz Pinezića, za formiranje pristupnog puta
sa dijelom z. č. 767/8 k.o. Skrbčići u naselju Pinezići, na temelju dostavljenog
idejnog projekta br: 24/16 – IP za „Priključak prometne površine na
postojeći put u naselju Pinezići“ izrađen od tvrtke Veja d.o.o.
Pristupni put sastojat će se od z. č. 762/7, 761/7 i 761/8 i dijela 767/8 k.o.
Skrbčići sve k.o. Skrbčići i služiti će kao pristup za građevinske čestice koje
će se formirati iz z. č. 767/8 k.o. Skrbčić, koja je u vlasništvu podnositelja
zamolbe.
Nakon izdavanja lokacijske dozvole podnositelj zamolbe financirati će
parcelaciju zemljišta, riješiti imovinsko – pravne odnose sa Gradom Krkom
kao i ishoditi projektnu dokumentaciju za građevinsku dozvolu za put.
Zadužuje se Odsjek za opće pravne i kadrovske poslove da pripremi Ugovor
o sufinanciranju uređenja građevinskog zemljišta, sukladno članku 165.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13).
d)
1. Prihvaća se prijedlog tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. za izmjenu PPU
Grada Krka zbog uvrštavanja lokacije za reciklažno dvorište na z. č. 1311,
1312 sve k.o. Krk izvan sjevernog dijela građevinskog područja naselja
Krk.
2. Budući da su IV. izmjene PPU Grada Krka u tijeku i predmet izmjena nije
utvrđivanje lokacije reciklažnog dvorišta, prijedlog iz stavka 1. ovog
zaključka uvrstiti će se u naredne izmjene PPU Grada Krka.
e)
Prihvaća se ponuda tvrtke Geo-rad d.o.o. Jelenje za izradu geodetskog
elaborata evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u naselju
Pinezić, oznake u registru 264 i 262,u iznosu od 6.000,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog
zaključka).
f)
Prihvaća se ponuda tvrtke GPZ d.d. za izradu idejnog projekta dijela
sabirne ulice S-1 na predjelu „Kartec“ u gradu Krku, u iznosu od 22.800,00
kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetnu ponudu koja
čini sastavni dio ovog zaključka).
Ad 3.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za gospodarstvo, obrazložio je Igor Hrast, te je nakon
rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke

5

a)
Prihvaća se Glavni projekt hortikulturalnog uređenja stare gradske jezgre Grada
Krka, izrađen od tvrtke Studio Perivoj d.o.o. čija ukupna procijenjena vrijednost
projekta iznosi 481.544,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDV-a.
Projekt hortikulturalnog uređenja izvoditi će se u fazama.
Prva faza projekta započeti će sa 6 lokacija pogodnih za „ozelenjavanje“ sa tri
osnovna elementa: postava vaza, bilja i klupica.
Iznos procijenjene vrijednosti za prvu fazu izvođenja projekta hortikulturalnog
uređenja stare gradske jezgre Grada Krka iznosi 183.598,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a.
Nakon izrade troškovnika od strane Odsjeka za gospodarstvo, zadužuje se Odsjek
za opće, pravne i kadrovske poslove da pokrene postupak nabave bagatelne
vrijednosti za prvu fazu projekta hortikulturalnog uređenja stare gradske jezgre
Grada Krka.
b)
Prihvaća se Naputak o sufinanciranju izrade prostornih planova jedinica lokalne
ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna
RH za 2017. godinu, Klasa: 350-01/17-01/17, Urbroj: 531-01-17-01, od 18. siječnja
2017. godine, zaprimljen od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da sukladno uputama iz Naputka pripremi
potrebnu dokumentaciju za prijavu potpore za II. izmjene i dopune Urbanističkog
plana uređenja UPU Krk koji je trenutno u fazi Javne rasprave.
c)
Prihvaća se Obavijest Odsjeka za gospodarstvo o stanju projekta navodnjavanja
polja Kimpi i Kaštel, na području Grada Krka.
Vezano za daljnji nastavak projekta navodnjavanja polja Kimpi i Kaštel, nakon
izrađenog troškovnika od strane Odsjeka za gospodarstvo, obvezuje se Odsjek za
opće, pravne i kadrovske poslove da pokrene postupak bagatelne nabave za
opremanje bušotina sa pumpama i agregatima.
d)
Prihvaća se Javni poziv za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma za 2017.
godinu, Klasa: 402-02/17-02/35, Urbroj: 2170/01-08/10-17-3, od 06. veljače 2017.
godine, dostavljen od Primorsko – goranske županije.
Na naprijed navedeni Javni poziv Grad Krk prijaviti će projekt „II. faze
vježbališta na otvorenom u park šumi Dražica“ u gradu Krku.
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Za realizaciju ovog zaključka obvezuje se Odsjek za gospodarstvo.
e)
Prihvaća se Odluka o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći
gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i
ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu, zaprimljena od
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Obvezuje se Odsjek za gospodarstvo da sukladno uputama pripremi potrebnu
dokumentaciju za prijavu projekta „Ustupanje radova na izgradnji dijela dionice
nerazvrstane ceste oznake U-3.2 i U-3.3 u gradu Krku, čija ugovorena vrijednost
projekta iznosi 830.854,18 kn u koji iznos je uključen iznos PDV-a.
f)
Prihvaća se prijedlog Javnog poziva za izbor sportaša godine otoka Krka za 2016.
godinu koji obuhvaća 10 individualnih i ekipnih kategorija , te jednu za posebne
sportske zasluge.
Javni poziv za izbor sportaša godine otoka Krka za 2016. godinu, biti će otvoren
do 27. veljače 2017. godine.
Obvezuje se Igor Hrast da o predmetnom Javnom pozivu obavijesti sve sportske
udruge, klubove, te da Javni poziv objavi na službenim stranicama Grada kao i u
medijima.
g)
Prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damir Šiljeg, iz
Viškova, za izradu projektne dokumentacije za izradu izvedbenog tehničkog
projekta s troškovnikom „Vanjska dekorativna rasvjeta kule iz 18. st.“ u samom
centru grada Krka, u iznosu od 20.000,00 kn u koji iznos nije uključen iznos PDVa.
Također, vezano za projekt „Vanjske dekorativne rasvjete kule iz 18. st.“ u samom
centru grada Krka, prihvaća se ponuda Ureda ovlaštenog inženjera Edo Hero dipl.
ing. građ. iz Rijeke za izradu arhitektonske podloge u iznosu od 2.000,00 kn u koji
iznos nije uključen iznos PDV-a.
Ad 4.
Prijedloge i zamolbe Odsjeka za komunalno gospodarstvo, obrazložio je Đimi
Skomeršić te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
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a) Prihvaća se ponuda tvrtke Geos d.o.o. iz Rovinja i izvještaj o georadarskim
snimanjima za pronalaženje najpogodnije lokacije i bušenje upojnog
bunara na lokalitetu naselja Milohnić,u iznosu od 24.375,00 kn u koji iznos
je uključen iznos PDV-a.
b) Obvezuje se Odsjek za komunalno gospodarstvo da na temelju članka 31.
stavka 6. Zakona o komunalnom doprinosu („Narodne Novine“ broj: 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst , 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15
i članka 5. stavka 2. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene Novine
PGŽ“ br: 42/04, 34/09 i 27/10) obračuna komunalni doprinos za izgradnju
površine za sportske aktivnosti street workouta i slobodnog vježbanja na
otvorenom, na k. č. 2506 k.o. Krk – grad u Krku.
Kako je člankom 8. stavak 1. podstavkom 1. i 4. Odluke o komunalnom
doprinosu propisana odredba da Gradonačelnik može obveznika osloboditi
plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti i to Grad Krk i obveznike koji
grade objekte za javnu kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i
rekreaciju i sl., nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da postupi
sukladno naprijed navedenom članku tj. da Grad Krk oslobodi plaćanja
komunalnog doprinosa za izgradnju površine za sportske aktivnosti street
workouta i slobodnog vježbanja na otvorenom, na k. č. 2506 k.o. Krk –
grad u Krku.
c) Prihvaća se Dodatak br. 1. Ugovoru o ustupanju održavanja javne rasvjete,
Klasa: 363-02/17-03/02, Urbroj: 2142/01-02/1-17-2, od 02. siječnja 2017.
godine, dostavljen od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. iz Krka (vidi
prilog predmetni prijedlog Dodatka br. 1. Ugovoru o ustupanju održavanja javne
rasvjete, koji čini sastavni dio ovog zaključka).
d) Leposavi Popović iz Krka, daje se suglasnost za ukop urne pokojne sestre
Vidosave Vujnović, koja će se preuzeti na zagrebačkom groblju Mirogoj, te
položiti na Općem polju, u grobno mjesto broj 4, u kojem je sahranjena
pok. Ivana Popović, na Gradskom groblju u Krku.
Podnositeljica zamolbe upoznata je s činjenicom da za sahranjene /
ukopane osobe na Općem polju Gradskog groblja Krk, obitelj i zakonski
nasljednici nemaju nikakvih prava i obveza prema Gradu Krku.
e) Prihvaća se Ugovor br. 13-2017., o provođenju mjera zaštite bilja na
području Grada Krka tijekom 2017. godine, dostavljen od tvrtke
Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, u iznosu od 31.800,00 kn u koji iznos nije
uključen iznos PDV-a ( vidi prilog predmetni Ugovor koji čini sastavni dio
ovog zaključka).
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Ad 5.
Prijedlog Plana Prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO
Grada Krka za 2017. godinu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave
Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Plana Prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u JUO Grada Krka za 2017. godinu – vidi prilog predmetni prijedlog
Plana Prijma koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Grada
Krka i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ad 6.

Inicijativu tvrtke Ponikve Eko otok Krk za izmjenu i dopunu Odluke o komunalnom
redu, obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Grad Krk prihvaća inicijativu tvrtke Ponikve Eko otok Krk za izmjenu i dopunu
Odluke o komunalnom redu, u smislu usklađenja odredbi postupanja s
komunalnim otpadom, na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne Novine“ broj: 94/13).
Obvezuje se Mladena Matejčić da u suradnji sa Odsjekom za komunalno
gospodarstvo, za narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka pripremi
prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.
Ad 7.

Radni prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka,
obrazložio je Marinko Bajčić, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se radni prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Grada Krka – vidi prilog predmetni radni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio
ovog zaključka.
Kolegij gradonačelnika dovršen je u 16, 40 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA
Mladena Matejčić

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.
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